
การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ก ากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตร ี

 

นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตร ี

 

ก ากับฯ สั่ง และ
ปฏิบัติราชการ 

 

ก ากับการ 
บริหารราชการ 

สั่งและ 
ปฏิบัติราชการ 

ก ากับดูแล 
รัฐวิสาหกิจ/

องค์การมหาชน/
หน่วยงานของรัฐ 

กห., สขช., สมช.,  
ศอ.บต., DSI 

ดศ., ทส., มท., รง. ยธ. (ยกเว้น DSI),  
วธ., ศธ., อก., 

กปส., สคบ., พศ., รภ.  
(รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา) 

กก., คค., สธ. 

กปร., สลน., สงป.,  
ตช., กอ.รมน. 

สบนร., สนง. ป.ย.ป. 

สทนช., สนง. คทช. สปน., สลค., สคก.,  
สนง. ก.พ., สนง. ก.พ.ร.,  
สนง. ปปง., สนง. ป.ป.ท. 

 

- 

- สขช., สมช., ศอ.บต. - - 

- 
 

สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน) 

- -  สนง. คกก. สุขภาพแห่งชาติ 
-  สนง. ส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

- “ก ากับการบริหารราชการ” หมายความวา่ ก ากบัโดยทัว่ไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพื่อให้เปน็ไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอ านาจสั่งให้ส่วนราชการชีแ้จงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้น าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
และอนุมัตติามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เกี่ยวกับการมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในก ากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แลว้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 

- “สั่งและปฏบิัติราชการ” หมายความว่า สั่ง อนญุาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการ หรือขา้ราชการหรือผู้ปฏบิัติงานในส่วนราชการ ปฏบิัติราชการหรือด าเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรอืรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 

- “ก ากับดูแล” หมายความวา่ ก ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหนว่ยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน 
หรือยับยั้งการกระท าของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหนว่ยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัการด าเนินการ 

- ให้รองนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกบัการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจ ยกเว้น เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์ การแต่งตั้ง ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ขา้ราชการต าแหน่ง
หัวหน้าสว่นราชการระดบักระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มีต าแหน่งหน้าที่ส าคัญ การพระราชทานยศทหาร ต ารวจ ชั้นนายพล การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ และการประกาศใช ้
ความตกลงระหวา่งประเทศ และเร่ืองส าคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 

- ให้รองนายกรัฐมนตรทีี่ก ากบัการบรหิารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตร ีให้มีอ านาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศส านกันายกรัฐมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้น ๆ ดังนี ้การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่
ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่องระดับผู้น ารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ และการประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 

 
* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) และ  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

รัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ ์
รองนายกรัฐมนตร ี

 
 พม., กษ., พณ. 

 

- 

- 

- 

นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 
รองนายกรัฐมนตร ี

กต., อว. 

- 

- 

-  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

-  สนง. คกก. ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม 

นายอนุชา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ า นร. 

- 

- 

สคบ., พศ., รภ.  
(รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา) 

-  สนง. พัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 

-  สนง. พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

-  สนง. กองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ 
รองนายกรัฐมนตร ี

กค., พน. 

สศช., สกท. 

- 

- สนง. ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

- สนง. ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

- สนง. บริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

- สนง. คกก. นโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

การด าเนินคดีปกครอง รวมทั้ง 
ลงนามมอบอ านาจให้พนกังาน
อัยการด าเนินคดีปกครอง 
กรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี 

นายธนกร  วังบุญคงชนะ 
รัฐมนตรีประจ า นร. 

- 

- 

กปส. 
 

บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) 


